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Diretora Geral
Amábile Pacios

Diretor Pedagógico
Rafael Pacios

Coordenação Pedagógica
Karina Bortoli - Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Edna Assunção - Auxiliar de Coordenação Pedagógica
Nemésia América - Ensino Fundamental II
Sônia Marques - Ensino Médio
Carla Cristina Queiros - Orientação Educacional
Gustavo França - Auxiliar de Orientação Educacional

MANUAL DE CONVIVÊNCIA

Aqui, ao escolher uma ESCOLA,
você ganha uma VIDA!

3

MANUAL DE CONVIVÊNCIA

Nossos Pilares
Formar com Valores
É importante lembrar da convivência pacífica; para que respeitem as

diferenças pessoais e culturais do próximo; para que tenham consciência
do outro e saibam lidar com conflitos.

Formar Leitores
Para que os estudantes tornem-se leitores capazes de compreender e
interpretar diferentes gêneros textuais; para que desenvolvam o senso
crítico necessário a entender as questões do mundo a sua volta; para que

sejam hábeis a comunicar-se com eficiência e maturidade, elaborando e
participando de reflexões significativas.

Formar para Resolução de Problemas
Os estudantes sejam investigadores dos fenômenos naturais; para
que construam um arcabouço teórico que os habilite em diferentes
profissões; para que apliquem a lógica em diferentes situações, na busca

de soluções éticas.
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No Dromos, a criança descobre que aprender é maravilhoso, e que o

conhecimento a torna livre e feliz. Cultivamos, estimulamos e

crianças aprendem sobre si mesmas, sobre suas famílias e comunidade.

As Disciplinas
A proposta pedagógica desenvolve-se por meio de projetos. O
trabalho cuidadoso em sala é complementado por disciplinas como

musicalização, inglês, movimento, ballet, judô, natação, valores e ética,
biblioteca e tecnologia.

Aluno Dromos
Temos um programa focado em construir uma base sólida para o
futuro escolar de cada criança. Firma-se o compromisso com a formação
de hábitos, criação de rotinas e construção de relacionamentos.

Metodologia
Nossos professores estão sempre atentos às diferentes formas de
aprender para ministrar diferentes formas de ensinar. São observadas as
necessidades próprias de cada idade. O currículo é contextualizado,
integrado e transdisciplinar.

Sistema de Avaliação
Sistema de avaliação da Educação Infantil é processual. O professor
elabora o parecer descritivo do aluno, por meio de observações, sondagens
e registros diários. No final de cada período, em reunião de pais e mestres
é entregue um relatório.

EDUCAÇÃO INFANTIL

incentivamos o crescimento das crianças em todas as áreas do
desenvolvimento intelectual, físico, emocional, estético e cognitivo. As
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As crianças crescem como leitores, escritores e exploradores do
conhecimento.

FUNDAMENTAL I

As Disciplinas no Ensino Fundamental I
O currículo está alicerçado em três dimensões; Habilidades para a
Vida: Português, Bilingue, Ciências Naturais, Ciências Sociais,
Matemática e Tecnologia; Aprendizagem Emocional e Social: Ética e
Valores, Movimento, Educação Física, Judô/Ballet, Biblioteca e

Informática; Desempenho em Artes: Música, Dança e Artes.

Aluno Dromos
As crianças adquirem um entendimento mais profundo da
independência e responsabilidades mútuas de membros da sua
comunidade. Os estudantes são preparados para o aprendizado
independente e cooperativo, e incentivados também a buscar voos
próprios.

Metodologia
Os professores utilizam variedade de estratégias e modelos de ensino;
encorajam a leitura e acompanham o progresso de cada estudante; as
habilidades matemáticas são incorporadas por meio de ricas investigações.

Sistema de Avaliação
Sistema de avaliação do Ensino Fundamental I, o aluno é avaliado

na forma somativa, por meio de ADEs (Avaliação Diagnóstica Específica)
de cada disciplina do currículo e avaliado na forma formativa chamado de
ADP (Avaliação Diagnóstica de Portifólio), que envolve, disciplina,
assiduidade, tarefa de casa, frequencia e trabalhos. No final de cada
período, será entregue o boletim com atendimentos individuais.
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Diferenciais e Eixos do Dromos

Programa Integral
Nosso Período Integral foi planejado para que seu filho tenha uma
base forte na escola e na vida, com um programa engajador e lúdico para
estimular o gosto por aprender.

aprendizado que as ajuda a investigar, resolver problemas e colaborar, sob
os cuidados de uma equipe de professoras e orientadoras.
As atividades são:
 Inglês com a Pingu’s English School;
 Natação com Academia Ackua Live (método Gustavo Borges);
 Acompanhamento Escolar;
 Psicomotricidade;
 Brinquedoteca;
 Leitura e Escrita;

 Saúde Bucal;
 Cultura Maker;
 Educação Alimentar;
 Judô;
 Jogos Cooperativos;
 Almoço Caseiro;
 Teatro;

 Ritmos.

FUNDAMENTAL I

As crianças são envolvidas em uma série de oportunidades de

Há opções de 2, 3 e 5 dias e o número de atividades varia de acordo
com o número de dias escolhidos. Os responsáveis também podem optar
por incluir o almoço da escola, com ótima preparação dos alimentos e
cardápio acompanhado por nutricionista.
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FUNDAMENTAL II & MÉDIO

De forma harmônica, os conteúdos têm um diálogo constante, de
forma a construir no estudante uma visão contínua do conhecimento.

As Disciplinas no Ensino Fundamental II
Cada professor aplica sua especialidade a grandes temas que
envolvem questões importantes, o que ajuda os alunos a entender os
movimentos históricos e científicos da atualidade.

As Disciplinas no Ensino Médio
O currículo é dinâmico e focado no desenvolvimento dos potenciais
de cada estudante. O viés interdisciplinar capacita para o enfrentamento
de desafios. O conhecimento é trabalhado em quatro grandes áreas:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; Ciências Humanas e
suas Tecnologias; da Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Matemática e suas Tecnologias. Conforme o BNCC.

Aluno Dromos
Cada voz é importante, enquanto procuramos significado em um
mundo que muda rapidamente. Importa-nos o ambiente intelectual, e o
nosso compromisso é ensinar alicerçados em integridade, respeito,
responsabilidade, justiça, solidariedade e cidadania.

Metodologia
Nossa equipe trabalha para expandir futuras oportunidades para
nossos estudantes. Os programas e sistemas nos ajudam a alcançar o
grande objetivo de maximizar o potencial de cada estudante

Diferencial
Nosso trabalho tem resultado em estudantes curiosos, os quais têm
habilidades e disposição par interagir com uma multiplicidade de ideias e
conhecimentos.
A equipe de professores é experiente e prepara os estudantes para a
vida acadêmica. As avaliações também são diferenciadas; entre elas,
destaca-se a o portfólio, cujo objetivo é acompanhar o estudante durante
todo o processo, ajudando-o a organizar o estudo e a refletir sobre seus
próprios erros.
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ADE (Avaliação Diagnóstica Específica) - é uma prova específica
por disciplina, engajando o aluno para um roteiro de estudos.
ADP (Avaliação Diagnóstica de Portifólio) - consiste em
portifólio; trabalho de enriquecimento, (onde é proposto uma escolha
de tema e o aluno apresenta de forma escrita, nas normas da ABNT e no
formato de apresentação com criatividade e dinamismo); o dever de casa
reforçando o que viram em sala de aula e o nosso simulado para a turma
do 9º ano, sendo dividido em blocos, pensando nos desafios do Ensino
Médio (Códigos e Linguagens / Ciências da Natureza / Ciências Sociais)

Sistema de Avaliação Ensino Médio
ADE (Avaliação Diagnóstica Específica) - uma prova específica seguindo
o horário das aulas.
ADI (Avaliação Diagnóstica Integrada) – provas integradas: consistindo
em blocos do conhecimento (modelo ENEM).
ADP (Avaliação Diagnóstica de Portifólio) - consiste em trabalhos
bimestrais por área do conhecimento; trabalho de enriquecimento,
(onde é proposto uma escolha de tema e o aluno apresenta de forma
escrita, nas normas da ABNT e no formato de apresentação com
criatividade e dinamismo); o dever de casa reforçando o que viram em
sala de aula e o nosso simulado incluindo a matéria do bimestre (modelo
PAS).

Avaliação Escrita e Segunda Chamada
Será aplicada somente aos alunos que perderam as avaliações escritas
nas datas previstas, como as justificativas a seguir: luto, doenças ou
impedimento religioso.
As provas de segunda chamada serão aplicadas no turno contrário
ao do(a) aluno(a) e as datas serão divulgadas pelo calendário escolar. O
aluno é isento do pagamento da taxa quando apresentar atestado médico.

FUNDAMENTAL II & MÉDIO

Sistema de Avaliação Ensino Fundamental II
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FUNDAMENTAL II & MÉDIO

Trabalhos de Pesquisa e Tarefas de Casa
Os trabalhos de pesquisa, relatórios, seminários e tarefas de casa
são atividades complementares do processo de ensino e aprendizagem. O
aluno é responsável pelo registro e entrega das atividades na data marcada.
Cabe aos pais ou responsáveis auxiliar e monitorar seus filhos na execução
dessas atividades.

“Aula dada - aula estudada”

COLÉGIO DROMOS

EDUCAÇÃO FÍSICA

LINGUAGENS

PROJETOS

CIÊNCIAS DA NATUREZA

MATEMÁTICA

ARTES E ESTÉTICA

CIÊNCIAS SOCIAIS
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Educação Infantil e Ensino Fundamental I
O horário de entrada é de 13h50 e saída às 18h35, plantão de entrada
às 13h30 e saída até 19h

Ensino Fundamental II e Ensino Médio
O horário de entrada é de 8h05 para o turno matutino e saída às 13h.
Poderá a escola aplicar multa, a ser cobrada no boleto bancário,
equivalente ao valor proporcional dos profissionais pagos pelo serviço de
monitoramento, em caso de atraso do responsável legal para o recolhimento
do aluno, a partir das 19h.

Atrasos
Caso o aluno atrase, deverá procurar o SOE/Coordenação para fazer o
registro. O prazo de tolerância é de 10 minutos, após os quais o aluno só
entrará no segundo horário. Os casos especiais (exames médicos, atrasos
justificados e outros) estarão expressos pelos pais ou responsáveis na agenda
escolar, presencialmente, via e-mail ou ligação para que sejam analisadas
pelo Serviço de Orientação Educacional

Saídas Antecipadas / Autorização para outro responsável
Educação Infantil e Ensino Fundamental I
A saída/retirada antecipada dos alunos somente será concedida após
solicitação por escrito dos pais ou responsáveis, na agenda escolar e
devidamente assinadas pela coordenação ou orientação. No início do ano é
enviado para o responsável uma ficha para preenchimento prévio de pessoas
que possam buscam o aluno no decorrer do ano e permanece dentro da
agenda do aluno. Em alguns casos, entramos em contato com a família caso
haja necessidade.

Ensino Fundamental II e Ensino Médio
É necessário comunicar ao Coordenação ou Orientação Educacional.

HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA

Entrada
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Inclusão
O Colégio Dromos cada vez mais se torna especializado no
atendimento de crianças e jovens que apresentam dificuldade na
aprendizagem, proveniente de fatores neurológicos, emocionais ou
cognitivos.
O objetivo é fazer com que todos os alunos tenham o prazer de
aprender e participar das aulas. Há uma sala de apoio para os alunos
com maiores dificuldades, onde uma professora reforça os conteúdos de

INCLUSÃO

forma simples/adaptada e aplica provas.
A socialização é trabalhada com atividades lúdicas, como:
brincadeiras na quadra, jogos de madeira, danças, contação de
histórias... Se necessário são feitas adaptações nas atividades, para que
o aprendizado do aluno seja de qualidade.
Cada aluno do Colégio Dromos

possui um Plano de

Aprendizagem Individual - PAI que direciona o trabalho dos
professores, sob a orientação e supervisão do Serviço de Orientação
Educacional - SOE, proporcionando um currículo paralelo.

12

Programa Bilíngue
A influencia em vários idiomas não é somente um grande ativo
Dromos, nós direcionamos o aprendizado de Língua Inglesa desde os 2
anos de idades. É o início de trajetória de nosso Programa Bilingue, com
a carga horária estendida para o Inglês, já incluso na grade da educação
Infantil e do Fundamental 1 e 2. Dentro das instalações do Dromos,
temos a Pingu’s English School, uma escola internacional especializada
no ensino de Inglês para crianças de 3 a 8 anos.
No Fundamental 1, o aluno Dromos tem quatro aulas semanais de
língua Inglesa, em um Programa elaborado pelo equipe do Departamento
de Inglês da escola, muita vivência e contextualização no idioma. O
programa continua pelo Fundamental 2, também com carga horária
ampliada, para que o aluno possa concluir o Fundamental com plena
fluência no idioma.
No Ensino Médio, o Inglês na grade foca na preparação para os

principais vestibulares de Brasília e do Brasil.
O Dromos também possui em sua grade o Ensino da Língua
Espanhola, que se inicia no Fundamental 2 e continua no Ensino Médio.

PROGRAMA BILÍNGUE

pessoal, mas ajuda para melhor apreciação de diferentes culturas. No
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PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

É Direito do Aluno
 Ser respeitado na sua condição de ser humano, e não sofrer qualquer













forma de discriminação em decorrência de diferenças físicas, credo, sexo,
ideologia, preferências políticas, entre outros.
Usufruir igualdade de atendimento, independente das diferenças e
condições de aprendizagem em que se encontra.
Receber em todas as situações tratamentos de acordo com as leis que o
protegem.
Apresentar sugestões relativas à vida escolar de sua turma ou de outras
situações.
Valer-se do serviço do Colégio para buscar uma aprendizagem cada vez
melhor e informações necessárias.
Receber dos professores as informações a respeito dos seus planos de
trabalho, da sistemática e do conteúdo das avaliações.
Receber boletins de resultado no tempo estabelecido.
Tomar conhecimento em tempo hábil dos resultados das avaliações.
Receber assistência do Serviço de Orientação Educacional- SOE,
visando seu desenvolvimento psicológico, social e emocional;
Ter condições de aprendizagem, sendo-lhe propiciada ampla assistência
por parte do professor e acesso às instalações físicas;
Votar e ser votado nas eleições de representante de sala e na escolha do
professor conselheiro.

É Dever do Aluno
 Comparecer e participar de todas as atividades pedagógicas.
 Fazer tarefas e trabalhos.
 Apresentar-se uniformizado, condição exigida para frequentar as aulas,









inclusive fora do seu turno de aula;
Respeitar o cumprimento das normas disciplinares do Colégio.
Seguir a orientação dos professores, coordenadores pedagógicos e
orientadores educacionais.
Colaborar com os representantes de turma, os orientadores, os
coordenadores, os professores, os funcionários e direção, na boa
organização, funcionamento e preservação do Colégio;
Entregar com fidelidade os boletins e demais correspondências aos
responsáveis.
Zelar pela limpeza e conservação do Colégio.
Entregar qualquer objeto quando solicitado;
Respeitar todo o corpo docente e funcionários do Colégio.
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 Sair da sala sem autorização dos professores, auxiliares de corredor ou





coordenações;
Alterar, rasurar, suprimir ou acrescentar anotações lançadas nos
documentos escolares;
Fumar ou trazer cigarros, bebidas alcoólicas e/ou outros para as
dependências do Colégio;
Promover ou participar de brigas;
Portar ou utilizar aparelhos eletrônicos (celular, fone de ouvido)
durante as aulas;
Lei nº 4.734 de 04 e janeiro de 2008.
Art 1º Fica proibido o uso de telefone celular, games, ipod, mp3,
equipamento eletrônico e similar em sala de aula, para fins pessoais.
O aluno que descumprir tal norma terá o aparelho recolhido pelo
SOE e devolvido apenas ao término das aulas ao responsável.

 Utilizar-se de meios ilícitos durante a realização de avaliações. Nesses










casos, será atribuída a nota zero, sem direito à contra argumentação;
Desacatar a autoridade do diretor, professores, funcionários ou provocar
agitações;
Causar prejuízo ao Colégio, devendo indenizar os danos produzidos;
Sair do Colégio sem autorização;
Desrespeitar, discriminar ou provocar seus colegas;
Faltar aula estando nas dependências da escola;
Uso do bonés, toucas, bandanas e/ou capuz;
Cortar a camiseta da escola;
É proibido praticar Bullying com os seus colegas.

Medidas Disciplinares
A coordenação disciplinar e a orientação educacional poderão
utilizar as seguintes medidas disciplinares:






Advertência oral;
Advertência escrita;
Comparecimento dos pais ou responsáveis;
Suspensão das atividades escolares por um ou mais dias;
De acordo com a gravidade, o aluno poderá receber suspensão imediata, ou
até cancelamento da matrícula.

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

São Consideradas Transgressões Disciplinares:
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INFORMAÇÕES GERAIS

Atenção personalizada é dada a cada aluno e família. A equipe de
professores passa por constante treinamento e renovação. A tecnologia é
utilizada em favor do aprendizado lúdico e natural.

Família Conectada
O Colégio Dromos utiliza um aplicativo inteligente para
comunicação entre pais, alunos, responsáveis e escola.
Com o aplicativo você terá acesso às tarefas de casa, conteúdo
ministrado, avisos, ocorrências, calendários e boletos.
Para baixar pesquise direto nas lojas virtuais Colégio Dromos.
Para acessar o Usuário e Senha é o número do CPF do
responsável e do aluno matrícula e data de nascimento.

Telefones e Endereços
Os números de telefone ou endereços de professores, funcionários e
alunos são mantidos para fins de cadastro e o Colégio não é autorizado a
divulgação.

Uniforme Escolar
É obrigatório o uso do uniforme escolar completo. O uniforme deverá
ser substituido imediatamente na hipótese de haver descaracterização,
como por exemplo: cortado, pintado ou amarrado.
O aluno que vier SEM uniforme escolar, será encaminhado ao SOE
para ser feito um registro nas ocorrências disciplinares e os pais serão
comunicados.
Persistindo na falta do uso do uniforme, será encaminhado para casa
devendo retornar uniformizado.

Educação Infantil e Ensino Fundamental I
Camiseta na cor amarela e short-saia ou bermuda na cor azul.

Ensino Fundamental II e Ensino Médio.
Camiseta na cor azul ou branca, casaco da escola e calça jeans azul
escura.
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Uniforme de Educação Fisíca: camiseta da escola, tênis, bermuda
da escola ou legging da escola.

Presença dos Pais no Colégio
A presença e a participação dos senhores pais e responsáveis na vida
educacional dos seus filhos é muito importante. Ao necessitarem de
atendimento dos professores ou de algum dos serviços pedagógicos,
administrativos, direção ou secretaria, por gentileza, dirijam-se à
recepção para realizar o agendamento.
No caso de necessidade de falar com um dos serviços, procure
marcar sempre que possível, no horário, a fim de evitar esperas.

Agenda
É um veículo normal para qualquer comunicação entre o Colégio e a
família. Sua utilização diária é obrigatória, nos segmetos da Educação
Infantil e Ensino Fundamental I Não serão aceitas solicitações,
justificativas ou comunicados fora da agenda escolar. Aconselhamos aos
pais a verificação frequente da agenda, observando todas as comunicações
e assinando-as como prova de ciência delas. Ensino fundamental II e
Ensino médio serão feitas por telefone ou por e-mail.

Atividades Extraclasse
Durante o ano letivo, são realizadas atividades fora do ambiente
escolar. As informações sobre cada evento são enviadas com antecedência
por uma circular, solicitando aos pais ou responsáveis autorização e
valores que deverão ser entregues aos organizadores em tempo hábil. Os
alunos que não forem autorizados pelos pais ou responsáveis ficarão em
casa.

Transporte Escolar
Orientamos os pais ou responsáveis que estejam atentos à qualidade
dos serviços prestados pelo transporte escolar. A normalização e a
fiscalização do transporte escolar não são de competência do Colégio.

INFORMAÇÕES GERAIS

Camisetas especiais: as camisetas especiais NÃO serão usados
como uniformes (Odisseias, feiras culturais).

Verifique junto aos órgãos competentes se o transporte atende às
normas e requisitos legais.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Frequência / Faltas
É importante que o Colégio seja informado quando o aluno precisar
faltar às aulas, principalmente se for por um período prolongado. Essa
informação deve ser dada por telefone ou por escrito ao Serviço de
Orientação Educacional e/ou coordenador pedagógico.
O controle da frequência é dada pela chamada nominal do aluno em
sala, sendo que para aprovação, é preciso 75% (setenta e cinco) de presença.

Atestados Médicos
Os atestados médicos deverão ser entregues na Coordenação
pedagógica ou Orientação Educacional.

Doenças / Remédios / Acidentes e Incidentes
Doenças contagiosas: constatada a doença ou em caso de suspeita, o aluno
deve permanecer em casa. O Colégio deve ser avisado.
Febre: por uma questão de conforto, tranquilidade e medida preventiva, o
aluno não deve participar da aula.
Remédios: caso o aluno precise fazer uso de medicamento em horário em
que estiver no Colégio, a família deverá enviar a receita médica prescrita. O
remédio deve ser entregue à Cooordenação/SOE. Caso não haja observância
dos dados acima, o Colégio não pode medicar o aluno.
Acidentes: em caso de acidentes leves, são tomadas as providências básicas e
a famílias será comunicada. Em caso de acidentes graves, o Colégio tomará
providências conforme orientação da família, que será comunicada
imediatamente.
Incidentes: serão comunicados á família via agenda ou por um telefonema.

Aniversários
Comemorar o aniversário na escola com os amigos e os professores é
muito prezeroso. Para organizar melhor a nossa escola é necessário marcar
na recepção da escola, permitido somente 4 adultos. Se a família optar em

trazer algum tipo de brinquedo (cama elástica, brinquedos infláveis) é
preciso que as outras turmas da escola também brinquem.
No momento atual (pandemia), está suspenso. É permitido a família
agendar na escola para enviar um bolo na hora do lanche e junto com a
professora e a turma cantarem os parabéns.
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Brinquedos
-feira, para Educação Infantil e Fundamental I. Skates, patins e bicicletas
ficam proibidos dentro das instalações da escola. O aluno que vier para a
escola com o skate ou patins deverá deixa-los na Orientação Educacional,
onde serão identificados e devolvidos após o expediente. Os alunos que
vierem de bicicleta deverão colocá-la no bicicletário.

Objetos Pessoais
Devem ser identificados com o nome e a turma. Solicitamos também no
dia do brinquedo, que não sejam enviados brinquedos sofisticados, ou
brinquedos que lembrem qulaquer tipo de violência.

Eventos
 Comemoração ao dia das mães;
 Comemoração ao dia dos pais;
 Festa da família;
 Festa Junina;
 Feira de Ciências;

 Feira Literária;
 Apresentação do Ballet;
 Troca de faixa do Judô;
 Festa de aniversário (marcadas
na recepção da escola);
 Festa de encerramento;
 Odisseia cultural.

Projetos
 English School - Pingu’s
 Robótica
 MatBoom
 Clube de Ciências
 Trabalho de enriquecimento (Fundamental II e Ensino Médio)
 Ciranda Literária

INFORMAÇÕES GERAIS

O uso de brinquedos nas dependências escolares será permitido apenas na sexta

 Maker
 Escolinha de esporte (Fundamental I ao 6º ano)
 Programação
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ATIVIDADES ESPORTIVAS &
APOIO PEDAGÓGICO

Escolinha de Esporte
Nossos alunos aprendem mais que uma modalidade esportiva em
nossa escolinha de futsal. Com foco principal nos valores sociais e
emocionais, nossas crianças convivem com situações que desenvolvem
habilidades para um convívio saudável com os amigos, respeitando a todos e
se divertindo muito jogando futsal.

Apoio Pedagógico
A escola promove apoio pedagógico para os alunos...

Ensino Fundametal I - três vezes por semana, no turno matutino,
dividido em horários.


Reforço escolar,



Dever de casa e



Tira dúvidas.

Fundamental II e Ensino Médio - no turno vespertino, quatro vezes
por semana divididas em matérias.


Tira dúvidas,



Dever de casa e



Hábitos de estudo.
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3344-0004 / 3051-5556
secretaria@colegiodromos.com.br

Coordenação Educação Infantil & Ensino Fundamental 1
karina@colegiodromos.com.br
edna.martins@colegiodromos.com.br

Coordenação Ensino Fundamental 2
nemesia.oliveira@colegiodromos.com.br

Coordenação Ensino Médio
sonia.fernandes@colegiodromos.com.br

Direção Pedagógica
rafael@colegiodromos.com.br

Financeiro
financeiro@colegiodromos.com.br

Orientação Educacional
carla@colegiodromos.com.br
gustavo.franca@colegiodromos.com.br

Secretaria
secretaria@colegiodromos.com.br
tatiane@colegiodromos.com.br

CANAIS DE ATENDMENTO

Central
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MANUAL DE CONVIVÊNCIA

EQSW 303/304 2ª Avenida Área Especial Sudoeste Brasília-DF
www.colegiodromos.com.br
(61) 3344-0004
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